
 

שילוב סטודנטים בחונכות לימודית-חברתית ייחודית של ילדים ונוער,
המבוססת על גישה רב תרבותית, המציבה את זהות הילד.ה/נער.ה
במרכז בדגש על לימוד השפה העברית ובמטרה לגשר על הפערים

השפתיים בקרב ילדים ונוער בתל-שבע

 קול קורא לסטודנטים להענקת מלגות לימודים
לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב

  במסגרת תכנית לשילוב סטודנטים בחונכות אישית
ולימוד השפה העברית בישוב תל-שבע

 

רכישת השפה העברית של בני הדור הצעיר בחברה הבדואית לשם שילובם כבוגרים התורמים- 
לחברה הבדואית והישראלית. 

 
שבירת מחסום הזרות, הבידול והניכור בין ילדים מהחברה הבדואית לבין החברה הישראלית -  

יהודית, באמצעות מפגש מקרב לבבות עם סטודנט/ית דובר/ת עברית שפת אם. 
 

קידום וחיזוק ההנעה הפנימית ללמידת השפה העברית, הכרה בחשיבותו של הידע במציאות -
היום-יומית כמקור לכוח ולמוביליות חברתית

 
חיזוק תחושת המסוגלות החברתית והערך העצמי בקרב המשתתפים באמצעות  העצמה-

אישית וחברתית. 

מה אנחנו מציעים

מטרות

.

.

.



מה חשוב לדעת

מי יכול להגיש בקשה למלגה

סטודנטים וסטודנטיות בעלי
יוזמה ורצון להשפיע,
מקומכם.ן אתנו

 

 

 

 

 

 

*בתוספת החזר נסיעות.  
 

* שעות ההדרכה יוכרו במסגרת סל השעות למלגה. 

ההשתתפות בחונכות במסגרת תכנית שנתית. 

המפגשים יתקיימו בדגש על שימוש בשפה עברית דבורה. 

שעות פעילות: החונכות תתבצע בשעות שלאחר יום הלימודים.    

קהל היעד : ילדים ונוער. 

החונכות תתקיים בקבוצות קטנות. 

 במסגרת החופשות, יתקיימו פעילויות שיא, סדנאות ומפגשים חווייתיים
ויחודיים

מלגת סטונדט.ית בסך 10,000 ₪ עבור התחייבות למתן 130 שעות חונכות 
אקדמאיות- מפגש שבועי אחד במשך שעתיים

התחייבות לקבלת הדרכה וליווי של המחלקה להתחנכות ולמידה 
ודיווח שעות חונכות.           

סטודנטים.יות דוברי עברית שפת אם  הלומדים 
לתואר אקדמי ראשון או שני במוסד המוכר ע"י

המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה 
המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה).
ההשתלבות בתכנית כרוכה בשליחת קו"ח

ובראיון אישי.

לבירורים, שאלות ושליחת קו"ח להשתלבות בתכנית מוזמנים
 לפנות   באמצעות דרכי ההתקשרות:

אמנה אבו גאנם - רכזת מלגות וסטודנטים – מרכז קהילתי תל שבע
Amna.ganim@gmail.com  054-6808884 -נייד

 lizi@matnasim.org.il  ליזי שקד - מנחת למידה מחוז דרום -החברה למתנ"סים
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 15/7/21.
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